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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0416/2006, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Krzysztof 
Andruszkiewicz „British American Tobacco Polska SA” vārdā, par Direktīvas 2001/37/EK 
3. panta negatīvajām sekām uz Polijas tabakas nozari

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka bažas par negatīvajām sekām uz Polijas tabakas nozari, kas 
izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 5. jūnija Direktīvas 2001/37/EK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu 
ražošanu, noformēšanu un pārdošanu 3. panta. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, īstenojot
šī panta noteikumus, ievērojami palielinātos bezdarba līmenis trešajās valstīs. Šajā sakarā viņš 
min vairāku uzņēmumu slēgšanu dažās ES valstīs un uzskata, ka šīs direktīvas noteikumi ir 
pretrunā ar EK līguma 127. panta 2. punktu, kas paredz, ka, nosakot un īstenojot Kopienas 
politiku un rīcību, jāņem vērā mērķis sasniegt augstu nodarbinātības līmeni. Tāpēc viņš aicina 
Eiropas Parlamentu svītrot direktīvas 3. pantu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 28. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka darvas, nikotīna un monoksīda maksimālā daudzuma 
ierobežojumi, ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/37/EK par tabakas 
izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu 3. pants, izraisījuši darba vietu 
zaudējumus. Lūgumraksta iesniedzējs aicina izdarīt minētās direktīvas 3. panta grozījumus, 
kas ļautu ražot tabakas izstrādājumus, kuri paredzēti realizācijai ārpus Eiropas Savienības, un 
kas pārsniedz minētās direktīvas 3. pantā noteiktos ierobežojumus.

Toksisku vielu ierobežojumi cigaretēs, kas ražotas Eiropas Kopienā, taču tiek eksportētas no 
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tās, bija pilnībā atspoguļoti direktīvas sagatavošanas koplēmuma procedūrā. Beigās Eiropas 
Parlaments un Padome nolēma piemērot eksportējamiem izstrādājumiem tādus pašus 
ierobežojumus, kādi piemērojami iekšējā tirgū (10 mg darvas, 1 mg nikotīna, 10 mg oglekļa 
monoksīda uz vienu cigareti).

Eiropas Parlaments un Padome nolēma noteikt pagaidu pasākumu līdz 2007. gada 
1. janvārim, lai atvieglotu nozares pielāgošanos produkta specifikāciju izmaiņām.

Lēmums piemērot vienādus ierobežojumus ražošanai ES un eksportam galvenokārt tika 
pamatots ar vajadzību aizsargāt cilvēku veselību un nepieļaut iekšējā tirgus apiešanu. Šie 
iemesli nav mainījušies.

Turklāt ES ir kļuvusi par Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas 
kontroli (PKTK), ko jau ratificējušas 130 valstis visā pasaulē, dalībnieci. Konvencija uzliek 
pienākumu attīstīt pasaules mēroga darbības politiku, lai novērstu un samazinātu tabakas 
patēriņu, piemēram, regulējot tabakas izstrādājumu saturu un emisijas.

Komisija pašlaik negrasās ierosināt minētās direktīvas 3. panta grozījumus.


